
Dobrý den, 

V průběhu roku 2019 zamýšlí naše SVJ rekonstrukci stávajícího oplocení před bytovým domem 

Dvorského č. p. 28/6, Brno. Toto oplocení tvoří rozhraní mezi parcelou 373/1 a 309. Čelně oplocení 

ještě sousedí s parcelami 369 a 377. 

  

Plot je navržen tak, aby v maximální možné míře zachovával vzhled původního oplocení, a bude řešen 

v místě původního základu s důrazem na hranice parcel. V současné době je již nové oplocení, 

zachovávající původní vzhled, realizováno u objektů Dvorského 10, 12. Proto bychom rádi obdobně 

navázali. 

  

 V místě oplocení nebude řešen žádný vjezd na pozemek, nová branka pro pěší bude otvíratelná do 

prostoru naší zahrady. Taktéž nika na sběrné nádoby bude realizována na našem pozemku. V příloze 

si tedy dovoluji zaslat studii proveditelnosti ke konzultačnímu posouzení. 

  

Také byl tento záměr konzultován s Odborem památkové péče. V současné době BD není kulturní 

památkou, objekt se pouze nachází na území Ochranného pásma Městské památkové rezervace. K 

návrhu rekonstrukce plotu jsme od OPP obdrželi souhlasné stanovisko, které dle potřeby mohu 

doložit.   

  

Realizaci plotu chceme provést po předběžné vzájemné dohodě s majiteli domu ul. Dvorského č. o. 4 

a  8, jako dotčenými sousedy. Vlastnické právo k parcele 309 má SmB. 

  

Chtěl jsem se zeptat, jaké náležitosti bude případně stavební úřad požadovat k doložení, (např. pro 

splnění vydání územního souhlasu), nebo se bude záměr posuzovat jen jako údržbové práce, 

v souladu se stavebním zákonem. 

  

Přílohou si tedy dovoluji zaslat technickou mapu, mapu z katastru nemovitostí, studii proveditelnosti 

plotu i s detailem plotového panelu. 

  

Mnohokrát děkuji za odpověď. 

Za výbor SVJ 

Miroslav Zeman 

734 416 428 

 



Dobrý den, 
výměna stávajícího oplocení pokud se nemění jeho umístění dle ust. § 79, 
odst.1, písm. 5 stavebního zákona nevyžaduje vydání rozhodnutí o umístění 
stavby ani územní souhlas a dle ust. § 103  odst. 1, písm. e, bod č.14 
stavebního zákona, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. 
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